
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

 

 

 

▪ B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura 
comprensiva e crítica dos textos 

▪ LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido 
(resumos, cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

▪ LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e 
recursos alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar 
problemas de comprensión. 

▪ LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

▪ LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e 
implícitos. 

▪ LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas 
ao seu discurso. 

▪ B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá 
pertencentes ao ámbito laboral, administrativo e comercial. 

▪ LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos 
propios da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, administrativo e comercial. 

▪ LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes 
a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación 
en empresas e redes sociais de procura de emprego, contrato, nómina e vida 
laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial 
(carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

▪ B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, 
etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados en internet. 

▪ LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos 
de temas especializados en internet. 

▪ LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. 

▪ B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos 
▪ LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 

▪ LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos 
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expresados nun texto. 

▪ B2.5. Comprende e interpreta textos xornalísticos de opinión: carta ao 
director, editorial, columna e artigo de opinión. 

▪ LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: 
carta ao director, editorial, columna e artigo de opinión. 

▪ LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre 
información, opinión e persuasión. 

▪ B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias 

▪ LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias.  

▪ LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de 
medios de comunicación con especial atención á publicidade. 

▪ B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e 
doutras fontes de información impresa ou en formato dixital 

▪ LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da 
consulta de materiais en distintos soportes. 

▪ LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar 
os coñecementos adquiridos nos seus escritos. 

▪ B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión). 

▪ LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso 
(diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais). 

▪ LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto 
comunicativo. 

▪ LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas 
consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 

▪ LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese 
das ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) 
para aplicalas correctamente. 

▪ LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto 
é correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de 
presentación. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 10 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

▪ B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos 
escritos, para difundir os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar 
opinións. 

▪ LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do 
procesador de textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo 
da lingua galega. 

▪ LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus 
escritos, especialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo 
a cada unha das funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de 
páxina, numeración de páxinas, índice, esquemas etc. 

▪ LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de 
coñecemento doutros alleos e de intercambio de opinións. 

▪ B2.11. Producir, respectando as súas características formais e de 
contido, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos tanto en 
formato papel como dixital: laborais, administrativos e comerciais. 

▪ LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características formais e de 
contido, e en soporte tanto impreso como dixital, textos propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de 
contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego), administrativo 
(carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de 
reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

▪ B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e 
columnas de opinión 

▪ LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e 
columnas de opinión. 

▪ B2.13. Producir en soporte impreso ou dixital textos argumentativos, 
redactados a partir da información obtida de distintas fontes. 

▪ LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, 
redactados a partir da información obtida de distintas fontes. 

▪ LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a 
partir dun tema dado sen documentación previa. 

▪ LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin 
parafrasear o texto de partida. 

▪ B2.14. Valorar a escritura como un instrumento moi útil na 
aprendizaxe, nas relacións sociais e no desenvolvemento do individuo. 

▪ LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da escritura non só como unha 
ferramenta para organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para 
relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

▪ B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten diferenciar e 
clasificar os xéneros textuais, especialmente os argumentativos 

▪ LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes 
xéneros textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións 
propias. 

▪ LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos 
procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

▪ B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en función do contexto, do 
tema e do xénero e elabora producións propias cunha adecuación apropiada 

▪ LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema 
e do xénero textual. 
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▪ LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao 
contexto, ao tema e ao xénero textual. 

▪ B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e coñecer e describir o papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no século XXI. 

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa 
postura. 

▪ B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia 
atendendo á presenza da lingua galega nos principais ámbitos e contextos 
sociais e privados así como ás tendencias de evolución. 

▪ LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia 
lingüística. 

▪ LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega 
actual. 

▪ LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que 
incorpora os seus coñecementos sociolingüísticos. 

▪ LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía 
apropiada. 

▪ LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación 
sociolingüística actual. 

▪ B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara ao seu uso asumindo a importancia da contribución 
individual no desenvolvemento da lingua galega. 

▪ LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta 
axeitadamente a necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 

▪ LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada 
fenómeno. 

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

▪ LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa 
importancia. 
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▪ B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua 
galega, así como identificar as causas e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da súa historia social, e sinalar as distintas etapas desde 1916. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como 

identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia 

social, e sinalar as distintas etapas desde 1916. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como 

identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia 

social, e sinalar as distintas etapas desde 1916. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como 

identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia 

social, e sinalar as distintas etapas desde 1916. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como 

identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia 

social, e sinalar as distintas etapas desde 1916. 

▪ B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de 
España. 

▪ LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España 
e analiza criticamente textos (literarios e xornalísticos), gráficos ou documentos 
audiovisuais que traten sobre a situación sociolingüística do Estado español. 

▪ B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal 
en relación a eles. 

▪ LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e 
especialmente á galega e rebáteos cunha argumentación axeitada. 

▪ LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso 
de os ter, e rebáteos argumentadamente. 

▪ B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade 

▪  LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos 
característicos. 
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▪ B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras 
representativas da literatura galega de 1916 ata a actualidade e relaciona o 
seu contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade para a súa lectura. 

▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

▪ LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega 
desde 1916 ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente 

▪ LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos 
atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
do período ou períodos. 

▪ B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se 
describan e analicen textos representativos da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade 

▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC 
para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

▪ LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos 
e cita axeitada destas. 

▪ LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos 
e cita axeitada destes. 

▪ B5.6. Crear ou recrear textos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

▪ LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características 
dos traballados na aula. 

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Farase unha valoración global dos traballos realizados tendo en conta a 
puntualidade na entrega (10%), a presentación (10%), a expresión (40%) e a 
calidade do traballo (40%) 

Instrumentos: 
T     Tarefas entregadas por correo electrónico: 
C     Comentarios de textos literarios 
E     Exercicios de morfosintaxe e léxico 
       Resumos temas teóricos, por escrito ou gravados en audio 
El    Elaboración de textos de creación 

Análise e elaboración de textos de opinión 
Composicións sobre a situación actual 
 

Cualificación final 

Pr    Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Al  Alumnado coa 2ª avaliación aprobada: a cualificación final será a media das    

cualificacións das tres avaliacións cunha ponderación do 40 % para a 1ª, 40% 
para  a 2ª e 20% para a 3ª, non podendo nunca o resultado ser inferior á 
cualificación da 2ª avaliación.  
Alumnado coa 2ª avaliación suspensa: poderán recuperar a materia coa 
realización das tarefas propostas para o período de suspensión das clases. A 
nota non poderá ser inferior á da 2ª avaliación nin superior a 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se as autoridades sanitarias o permiten, realizarase unha proba escrita baseada 
nos criterios e estándares recollidos neste documento 

Alumnado de 
materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades  Repaso, reforzo e recuperación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A  As actividades propóñense na plataforma Aula Virtual, o alumnado envíaas 
por correo electrónico e a profesora devólveas corrixidas pola mesma vía. 
Segundo informou o centro, facilitáronselle medios informáticos a todo o 
alumnado que o solicitou. 

Materiais e recursos Libro de texto, apuntamentos da profesora e material da rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Esta información comunicaráselle ao alumnado a través das plataformas que 
empregamos para a comunicación das tarefas ou a través do correo 
electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


